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Stimate Domnule președinte,

Prin scrisoarea din 8 iunie 2011, ați cerut Comisiei pentru afaceri juridice, în conformitate cu 
articolul 37 din Regulamentul de procedură, să examineze adăugarea unui temei juridic la 
propunerea de regulament menționată mai sus.

Temeiurile juridice propuse de Comisie sunt articolul 42 primul paragraf și articolul 43 
alineatul (2) din TFUE, ambele acestea aflându-se sub titlul III, referitor la „Agricultura și 
pescuit”, din partea a treia din TFUE, intitulată „Politicile și acțiunile interne ale Uniunii.” 

Temeiul juridic propus spre adăugare este articolul 49 din TFUE, aflat în partea a șaptea a 
TFUE, referitoare la „Dispoziții generale și finale”, articol ce stabilește procedura de adoptare 
a măsurilor specifice menite, în special, să specifice condițiile de aplicare a tratatelor în cazul 
regiunilor ultraperiferice ale Uniunii.
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I - Context

Odată cu propunerea de față, Comisia a inițiat procedura de reformare a Regulamentului (CE) 
nr. 247/2006 din 30 ianuarie 2006 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în 
favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii1 în interesul clarității și pentru a-l pune în 
conformitate cu Tratatul de la Lisabona, în special în ceea ce privește actele delegate și de 
punere în aplicare, în conformitate cu articolele 290 și 291 din TFUE. 

Temeiurile juridice pentru Regulamentul (CE) nr. 247/2006 au fost articolele 36, 37 și 299 
alineatul (2) din TCE, care corespund articolelor 42, 43 și, respectiv, 349 din TFUE.

Regulamentul (CE) nr. 247/2006 este însoțit de un Regulament al Comisiei2, adoptat în 
temeiul articolului 225 din actul de bază, cuprinzând norme detaliate de aplicare, care a fost 
modificat de trei ori, ultima dată în 2009.

În avizele formulate cu privire la propunere, Comisia pentru dezvoltare regională și, respectiv, 
Comitetul Economic și Social European au recomandat, ambele, adăugarea articolului 349 din 
TFUE la temeiul juridic.

II - Articolele pertinente din TFUE 

În propunerea comisiei, ca temeiuri juridice sunt prezentate următoarele articole (sublinierile 
indică dispozițiile operative):

Articolul 39
1. Politica agricolă comună are ca obiective: 
(a) creșterea productivității agriculturii prin promovarea progresului tehnic, 
prin asigurarea dezvoltării raționale a producției agricole, precum și prin 
utilizarea optimă a factorilor de producție și, în special, a forței de muncă;
(b) asigurarea în acest fel a unui nivel de trai echitabil pentru populația 
agricolă, în special prin majorarea venitului individual al lucrătorilor din 
agricultură; 
(c) stabilizarea piețelor; 
(d) garantarea siguranței aprovizionărilor; 
(e) asigurarea unor prețuri rezonabile de livrare către consumatori. 
2. În elaborarea politicii agricole comune și a metodelor speciale pe care 
aceasta le poate implica, vor fi avute în vedere următoarele: 

                                               
1 JO L 42, 14.2.2006, p. 1.
2 Regulamentul (CE) nr. 793/2006 al Comisiei din 12 aprilie 2006 de stabilire a unor norme de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea 
regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (JO L 145, 31.5.2006, p. 1).
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(a) caracterul special al activității agricole care rezultă din structura socială 
a agriculturii și din discrepanțele structurale și naturale existente între 
diferitele regiuni agricole; 
(b) necesitatea de a opera treptat modificările adecvate; 
(c) faptul că, în statele membre, agricultura este un sector strâns legat de 
ansamblul economiei. 

Articolul 40
1. În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 39, se instituie o 
organizare comună a piețelor agricole.
În funcție de produse, această organizare îmbracă una dintre următoarele 
forme: 
(a) reguli comune de concurență; 
(b) coordonarea obligatorie a diferitelor organizări naționale ale pieței; 
(c) organizarea europeană a pieței. 
2. Organizarea comună în una dintre formele prevăzute la alineatul (1) poate 
include toate măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor definite la 
articolul 39 și, în special, reglementarea prețurilor, a subvențiilor pentru 
producerea și comercializarea diferitelor produse, a sistemelor de depozitare 
și de report și a mecanismelor comune de stabilizare a importurilor sau a 
exporturilor. 
Organizarea comună trebuie să se limiteze la urmărirea obiectivelor enunțate 
la articolul 39 și trebuie să excludă orice discriminare între producătorii sau 
consumatorii din Uniune. 
O eventuală politică de prețuri comună trebuie să se bazeze pe criterii 
comune și pe metode de calcul uniforme.

Articolul 42
Dispozițiile capitolului referitor la normele privind concurența se aplică 
producției și comercializării produselor agricole numai în măsura stabilită de 
Parlamentul European și de Consiliu în cadrul dispozițiilor și în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 43 alineatul (2), având în vedere 
obiectivele enunțate la articolul 39.
Consiliul poate autoriza, la propunerea Comisiei, acordarea de ajutoare: 
(a) în vederea protejării exploatațiilor agricole defavorizate de condiții 
structurale sau naturale; 
(b) în cadrul programelor de dezvoltare economică. 

Articolul 43
1. Comisia prezintă propuneri referitoare la elaborarea și punerea în 
aplicare a politicii agricole comune, inclusiv înlocuirea organizărilor 
naționale cu una dintre formele de organizare comună prevăzute la articolul 
40 alineatul (1), precum și la punerea în aplicare a măsurilor special 
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prevăzute de prezentul titlu. Aceste propuneri trebuie să țină seama de 
interdependența dintre chestiunile agricole prevăzute de prezentul titlu. 
Aceste propuneri trebuie să țină seama de interdependența dintre chestiunile 
agricole prevăzute de prezentul titlu. 
2. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, 
stabilesc organizarea comună a piețelor agricole prevăzută la articolul 40 
alineatul (1), precum și celelalte dispoziții necesare pentru îndeplinirea 
obiectivelor politicii comune în domeniul agriculturii și pescuitului.
3. Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsurile privind stabilirea 
prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor, precum și privind 
stabilirea și repartizarea posibilităților de pescuit. 
4. Organizarea comună prevăzută la articolul 40 alineatul (1) poate înlocui, 
în condițiile prevăzute la alineatul (2), organizările naționale ale pieței în 
cazul în care: 
(a) organizarea comună oferă statelor membre care se opun acestei măsuri și 
care dispun de o organizare națională a producției în cauză garanții 
echivalente pentru ocuparea forței de muncă și nivelul de trai al 
producătorilor în cauză, luându-se în considerare calendarul adaptărilor 
posibile și al specializărilor necesare, și 
(b) această organizare asigură, pentru schimburile comerciale din cadrul 
Uniunii, condiții similare celor existente pe piața națională. 
5. În cazul în care o organizare comună pentru anumite materii prime se 
instituie înainte să existe o organizare comună pentru produsele transformate 
corespunzătoare, materiile prime în cauză folosite pentru produsele 
transformate destinate exportului în țări terțe pot fi importate din afara 
Uniunii. 

Se propune adăugarea la temeiul juridic a următorului articol:

Articolul 349
Ținând seama de situația economică și socială structurală din Guadelupa, 
Guyana Franceză, Martinica, Reunion, Saint-Barthelemy și Saint-Martin, a 
insulelor Azore, Madeira și Canare, situație care este agravată de depărtare, 
insularitate, suprafața redusă, relieful și clima dificile, dependența economică 
de un număr redus de produse, factori a căror persistență și combinare 
dăunează grav dezvoltării acestora, Consiliul, la propunerea Comisiei și 
după consultarea Parlamentului European, adoptă măsuri specifice care 
urmăresc să stabilească, în special, condițiile de aplicare a tratatelor în 
regiunile respective, inclusiv în ceea ce privește politicile comune. În cazul în 
care măsurile respective sunt adoptate de Consiliu în conformitate cu o 
procedură legislativă specială, acesta hotărăște, de asemenea, la propunerea 
Comisiei și după consultarea Parlamentului European. 
Măsurile prevăzute la primul paragraf se referă în special la politicile vamale 
și comerciale, politica fiscală, zonele libere, politicile din domeniul 
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agriculturii și pescuitului, condițiile de aprovizionare cu materii prime și 
bunuri de consum de primă necesitate, ajutoarele de stat și condițiile de acces 
la fondurile structurale și la programele orizontale ale Uniunii. 
Consiliul adoptă măsurile prevăzute la primul paragraf ținând seama de 
caracteristicile și constrângerile specifice regiunilor ultraperiferice fără să 
aducă atingere integrității și coerenței ordinii juridice a Uniunii, inclusiv 
pieței interne și politicilor comune. 

III - Temeiurile juridice propuse

Articolul 42 primul paragraf din TFUE prevede ca Parlamentul și Consiliul să stabilească, în 
cadrul articolului 43 alineatul (2) din TFUE, măsura în care normele în materie de concurență 
urmează să fie aplicate producției și comerțului cu produse agricole. Procedând astfel, ele sunt 
obligate să țină seama de obiectivele Politicii agricole comune stabilite la articolul 39.

Articolul 43 alineatul (2) din TFUE furnizează temeiul juridic general pentru Politica agricolă 
comună, în baza căruia Parlamentul și Consiliul stabilesc organizarea comună a piețelor 
agricole, conform stipulațiilor de la articolul 40 din TFUE, prin procedura legislativă ordinară.

Articolul 349 din TFUE oferă temeiul juridic al condițiilor de aplicare a tratatelor în regiunile 
ultraperiferice, inclusiv politicile comune, pe baza căruia Consiliul, la propunerea Comisiei și 
după consultarea Parlamentului, adoptă măsuri speciale pentru aceste regiuni. În conformitate 
cu acest articol, Consiliul adoptă măsuri de unul singur, Parlamentul fiind doar consultat. Este 
însă important de remarcat că, în virtutea articolului 16 alineatul (3) din TUE, Consiliul 
acționează în baza unei majorități calificate, dat fiind că articolul 349 din TFUE nu cuprinde 
alte prevederi.

IV - Jurisprudența privind temeiul juridic

În conformitate cu jurisprudența consacrată a Curții de Justiție, „alegerea temeiului juridic 
pentru o măsură comunitară trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuși 
controlului juridic, printre care figurează în special scopul și conținutul măsurii”1. Prin 
urmare, alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză.

În ceea ce privește măsurile care urmăresc concomitent mai multe obiective, care au mai 
multe componente inseparabil legate, fără ca vreunul să fie inerent celorlalte, Curtea s-a 
pronunțat în sensul că, atunci când sunt aplicabile dispoziții diferite din tratat, respectivele 
măsuri trebuie fundamentate pe temeiurile juridice corespunzătoare.2

                                               
1 Cauza C-45/86 Comisia / Consiliu (Preferințele de tarif generalizate) [1987] ECR I493, pct. 5; Cauza C-
440/05, Comisia / Consiliu, [2007] Culegerea I-9097; Cauza C-411/06 Comisia / Parlament și  Consiliu 
(8 septembrie 2009) (J0 C 267 din 7.11.2009, p.8).
2  Cauza C-155/07 Parlamentul European / Consiliu [2008] Culegerea I -8103, pct. 36.
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V. Scopul și conținutul legislației propuse

În expunerea de motive a propunerii, Comisia specifică faptul că principalul său obiectiv 
constă din alinierea Regulamentului (CE) nr. 247/2006 la TFUE.

În ceea ce privește actele delegate, această propunere rezervă legiuitorului dreptul de a emite 
decizii referitoare la elementele esențiale ale unui regim specific pentru anumite produse 
agricole din regiunile ultraperiferice, pentru a remedia dificultățile cauzate de 
ultraperifericitate (Programele de opțiuni specifice distanței și insularității, POSEI). 
Orientările generale ale regimului și principiile generale care stau la baza acestuia sunt 
stabilite de legiuitor. În conformitate cu articolul 290 din TFUE legiuitorul încredințează 
Comisiei sarcina de a suplimenta sau de a modifica unele elemente neesențiale. Un act delegat 
al Comisiei poate astfel stabili elemente complementare necesare bunei funcționări a 
regimului definit de legiuitor. Prin urmare, propunerea Comisiei permite adoptarea condițiilor 
și măsurilor din cadrul Programelor POSEI, prin intermediul unui act delegat.

În conformitate cu articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, statelor 
membre le revine responsabilitatea executării regimului definit de legiuitor. Conform 
Comisiei, ar fi totuși necesar să se asigure o punere în aplicare unitară a Programelor POSEI 
în statele membre, pentru a se evita concurența neloială sau discriminarea operatorilor. 
Conform propunerii, legiuitorul conferă, prin urmare, Comisiei competența de a implementa 
anumite aspecte ale acestor programe, în conformitate cu articolul 291 alineatul (2) din tratat.

Primele cinci considerente ale propunerii sunt formulate după cum urmează (au fost adăugate 
sublinieri):

(1) Prin Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al Consiliului din 30 ianuarie 
2006 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea 
regiunilor ultraperiferice ale Uniunii1 s-au instituit măsuri specifice în 
domeniul agriculturii în vederea depășirii dificultăților provocate de 
situația excepțională a regiunilor ultraperiferice ale Uniunii vizate la 
articolul 349 din tratat. Aceste măsuri s-au concretizat prin 
intermediul unor programe de sprijin pentru fiecare regiune, 
reprezentând un instrument esențial pentru aprovizionarea acestor 
regiuni cu produse agricole. Cu ocazia noilor modificări care se 
dovedesc necesare și ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, este necesară abrogarea Regulamentului (CE) nr. 247/2006 
și înlocuirea acestuia cu un text nou.

(2) Este necesară precizarea obiectivelor fundamentale la a căror 
realizare contribuie sistemul de măsuri în favoarea regiunilor 
ultraperiferice ale Uniunii.

(3) Este necesară precizarea conținutului programelor specifice destinate 
situației geografice a regiunilor ultraperiferice, marcată de factori 
precum distanța și insularitatea (denumite în continuare „programe 
POSEI”) care, în conformitate cu principiul subsidiarității, trebuie 

                                               
1 JO L 42, 14.2.2006, p. 1.
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stabilite la nivelul geografic cel mai adecvat și transmise pentru 
aprobare Comisiei de către statele membre în cauză .

(4) Pentru a realiza în cele mai bune condiții obiectivele sistemului de 
măsuri în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii, programele 
POSEI trebuie să cuprindă măsuri care să garanteze aprovizionarea 
cu produse agricole, precum și menținerea și dezvoltarea producțiilor 
agricole locale. Trebuie armonizat nivelul de programare al 
regiunilor în cauză și sistematizată abordarea de tip parteneriat între 
Comisie și statele membre.

(5) În conformitate cu principiul subsidiarității și în spiritul flexibilității 
care stau la baza abordării privind programarea adoptată pentru 
sistemul de măsuri în favoarea regiunilor ultraperiferice, autoritățile 
desemnate de fiecare stat membru pot propune modificări ale 
programului în vederea adaptării acestuia la realitatea regiunilor 
ultraperiferice. În același sens, procedura de modificare a 
programelor trebuie adaptată la nivelul de pertinență al fiecărui tip de 
modificare.

Articolul 2 din propunere, intitulat „Obiective”, prevede ca actul să urmărească îndeplinirea 
următoarelor două obiective (au fost adăugate sublinieri):

a) garantarea aprovizionării regiunilor ultraperiferice cu produse
esențiale pentru consumul uman sau pentru prelucrare și ca inputuri 
agricole evitând costurile suplimentare de ultraperifericitate.
b) menținerea și dezvoltarea activității agricole în regiunile 
ultraperiferice, inclusiv producția, prelucrarea și comercializarea 
produselor locale.

Pe lângă prevederile privind actele delegate și de punere în aplicare, propunerea cuprinde și 
unele amendamente minore de actualizare, astfel încât să se țină seama de modificările 
survenite în legislația Uniunii și de implementarea concretă a Regulamentului din 2006.

Proiectul de raport al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală conține 74 de 
amendamente la textul propus de Comisie, primul dintre acestea urmărind introducerea 
articolului 349 din TFUE ca temei juridic suplimentar. Amendamentul 19 specifică, în plus, 
că acest articol ar trebui luat în considerație pentru a conferi regiunilor ultraperiferice un statut 
special, în vederea încurajării dezvoltării și integrării lor în condiții de egalitate cu restul 
Uniunii, prin programe specifice, concepute conform situației lor speciale. Restul 
amendamentelor din proiectul de raport se referă, în primul rând, la unele dispoziții tehnice 
privind actele delegate și de punere în aplicare.

VI - Stabilirea temeiului juridic adecvat

Având în vedere că Regulamentul (CE) nr. 247/2006, care urmează să fie reformat de 
propunere, s-a bazat, în parte, pe predecesorul din TCE al articolului 349 din TFUE, și că 
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obiectivul și cuprinsul propunerii privesc direct sfera de aplicare și conținutul măsurilor 
specifice pentru regiunile ultraperiferice, precum și implementarea acestora, este clar că 
articolul 349 din TFUE trebuie inclus în temeiul juridic.

Cu toate că, spre deosebire de articolul 43 alineatul (2) din TFUE, articolul 349 din TFUE nu 
prevede aplicarea procedurii legislative ordinare, el stipulează că Consiliul acționează pe baza 
majorității calificate. Prin urmare, aceste articole nu sunt procedural incompatibile.

VII - Concluzii și recomandări

În lumina analizei de mai sus, articolul 349 din TFUE trebuie adăugat articolului 42 primul 
paragraf și articolului 43 alineatul (2) din TFUE, pentru a constitui temeiul juridic al 
regulamentului propus.

În consecință, în cadrul reuniunii sale din 11 iulie 2011, Comisia pentru afaceri juridice a 
decis în unanimitate, cu 21 voturi pentru și nicio abținere1, să facă următoarele recomandări: 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile 
specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii 
[COM(2010)0498] ar trebui să se bazeze pe articolul 42 primul paragraf din TFUE, articolul 
43 alineatul (2) din TFUE și articolul 349 din TFUE.

Cu stimă,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 La votul final au fost prezenți: Klaus-Heiner Lehne (Chair), Luigi Berlinguer (Vice-Chair), Raffaele 
Baldassarre (Vice-Chair), Evelyn Regner (Vice-Chair), Sebastian Valentin Bodu (Vice-Chair), Marielle Gallo, 
Giuseppe Gargani, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra 
Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Kurt Lechner, Paulo 
Rangel, Dagmar Roth-Behrendt, Toine Manders, Eva Lichtenberger.


